From:
Sent:
To:

"Lukas Georg Wedemeyer"
Tue, 13 Sep 2022 16:37:44 +0200
"Duesund, Janne" <fmavjdu@statsforvalteren.no>
"Sødal, Dag Petter" <fmavdps@statsforvalteren.no>; "Jørlo, Eva Louise"
Cc:
<fmavejo@statsforvalteren.no>; "Nordhus, Jostein" <fmavjno@statsforvalteren.no>; "Svensen, Ole
Wilhelm" <fmavows@statsforvalteren.no>; "Trine Marit Aasen"
<Trine.Marit.Aasen@kristiansand.kommune.no>; "Marianne Osmundsen Tronstad"
<Marianne.Osmundsen.Tronstad@kristiansand.kommune.no>
Subject:
om intervjuer - forslag til tidspunkt
tidspunkt
SV: Ønske om

Til: statsforvalter i Agder v/prosjektleder Janne Duesund

om under,
Vi bekrefter at vi jobber med å arrangere intervjuene slik som dere ber om
med direktørene samt evl. ledergruppene og nøkkelpersoner; kommuneoverlege, ordfører og
hovedverneombud.

Kontaktpersoner for de fire hovedsammenslutningers hovedtillitsvalgte er:
Unio:
Unia: Ingun Håland, mob 98405990, ingun.t.haland@kristiansand.kommune.no
YS:
VS: Åse Birkrem, mob 48225004, ase.birkrem@kristiansand.kommune.no
Akademikerne: Knut Knutsen, mob 45873909, knut.arild.knutsen@kristiansand.kommune.no
LO: Pål Tjørn,
Tjøm, mob 41535054, pal.tjom@kristiansand.kommune.no
Mvh
Lukas Wedemeyer
Strategisjef |I Kristiansand kommune
+47 9019 7222
Fra: Duesund, Janne <fmavjdu@statsforvalteren.no>
Sendt: fredag 9. september 2022 14:51
Til: Lukas Georg Wedemeyer <Lukas.Georg.Wedemeyer@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Sødal, Dag Petter <fmavdps@statsforvalteren.no>; Jørlo, Eva Louise
<fmavejo@statsforvalteren.no>; Nordhus, Jostein <fmavjno@statsforvalteren.no>; Svensen, Ole
Wilhelm <fmavows@statsforvalteren.no>
tidspunkt
Emne: Ønske om
om intervjuer - forslag til tidspunkt
Til: Kristiansand kommune v/prosjektleder Lukas Wedemeyer

Hei!
Takk for gårsdagens møte. Viser til behovet for å få avtalt tidspunkt til intervjuer vi planlegger å ha.

Ber om
at det settes av tid i løpet av uke 41 og 42 (innen tidsrommet kl. 8-17, og ikke etter kl. 11 mandag
om at
17. oktober)
oktober),, til intervjuer med følgende personer:
Administrativ ledelse (2 timer til hver):
•• Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd
•• Direktør helse og mestring, Brede Skaalerud
•• Direktør organisasjon, Kjell A. Kristiansen
•• Direktør kultur og innbyggerdialog, Camilla Jarlsby
•• Direktør by- og stedsutvikling, Ragnar Evensen
•• Direktør innovasjon og samhandling, Bernt Jørgen Stray
•• Direktør oppvekst, Kristin Eidet Robstad
•• Direktør økonomi, Terje Fjellvang
•• Kommuneoverlege, Styrk Fjærtoft
Fjærtaft Vik
Politisk ledelse {l
(1 time):
•• Ordfører Jan Oddvar Skisland

Vernetjenesten (2 timer):
•• Hovedverneombud Bjarne Eivind Lauvås
Vi ber om
om få tilsendt kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgt i kommunen, slik at vi kan ta direkte kontakt
med vedkommende.

om å stille med et
et lokale vi kan ha intervjuene i. Vi ønsker fortrinnsvis å starte med
Ber kommunen om
det må dere vurdere om
om er mulig. Vi har ingen krav til rekkefølge for
kommunedirektør og ordfører, men det
de øvrige.
Vi vil trolig ha behov for å intervjue enkelte kommunalsjefer og andre, men oversikt over aktuelle
personer vil vi måtte komme tilbake til.

Vi kommer til å invitere politikere, eksempelvis gruppelederne i bystyret, til en samtale. Vi ønsker også å
møte ledere av barn- og unges kommunestyre, eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt
nedsatt
funksjonsevne. Disse tar vi direkte kontakt
kontakt med. Som nevnt jobber vi med planlegging av innspillsmøter.
innspilIsmøter.
Takk så mye for hjelp i organiseringen av dette! Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål til
dette, eller dersom det blir behov for endringer.

Med vennlig hilsen
Janne Duesund
prosjektleder
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Statsforvalteren i Agder
Telefon: 37 01 75 71
E-post: fmavjdu@statsforvalteren.no
Web: www.statsforvalteren.no/ag

